
Colecția de 

  Paşte  

Joyeuses Pâques! 
2021 



Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Pachete disponibile în limita stocului, doar cu precomenzi în perioada 12 aprilie - 29 aprilie 2021 cu  
ridicare sau livrare în perioada 30 aprilie - 1 mai 2021. Pachetele nu se regăsesc la vânzare directă în brutării.  

PÂQUES TRADITIONNELLES – 99.90 lei 
1 Pască + 1 Brioche Sucre Chocolat + 1 Pain PAUL 

 

PÂQUES À LA PAUL – 139.90 lei 
1 Pască + 1 Brioche Sucre Chocolat + 1 Cramique Sucre 

Raisins + 1 Pain 6 Céréales + 1 Pain PAUL 
 

PÂQUES À LA FRANÇAISE – 169.90 lei 
1 Pască + 1 Brioche Sucre Chocolat + 1 Cutie 12 Mini 

Macarons + 1 Pain Flamand Emmentaler Mimolette 
 

JOYEUSES PÂQUES – 199.90 lei 
1 Pască + 1 Brioche Sucre Chocolat + 1 Tort Fleur de Lys +   

1 Pain Flamand Emmentaler Mimolette 
 

 
 

 

Pachete speciale 

PACHETE DISPONIBILE DOAR PRIN PRECOMENZI  
 

cu ridicare din brutărie sau cu livrare prin 
catering@paul.ro 



Pască  
900g – 69.90 lei 

 

pască din foitaj din făină de grâu,  

unt, ou, ciocolată neagră, lapte,  

brânză dulce de vaci, stafide 
 

Pascã 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



Brioche Patisserie 

Brioşă cu nucă  
400g – 29.90 lei 

 

brioşă din făină de grâu,  

unt, ou, nuci, stafide, zahăr 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



 

Brioşă cu stafide 
400g – 29.90 lei 

 

brioşă din făină de grâu,  

lapte, unt, ou, stafide, zahăr 

Brioşă cu ciocolată 
400g – 29.90 lei 

 

brioşă din făină de grâu,  

lapte, unt, ou, zahăr, ciocolată  

Brioche Choco & Cramique Sucre Raisins 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



Colecţia de pâini 
BAGUETTE CHARLEMAGNE 250g – 9.90 lei 

baghetă din făină de grâu  
 

PAIN 6 CÉRÉALES 400g– 14.90 lei 

pâine din făină de grâu, secară, porumb, hrişcă, orz, făină 
integrală de grâu spelta, seminţe de in, floarea-soarelui, mei 

 

PAIN SEIGLE LEVAIN 400g – 14.90 lei 

pâine din făină de secară 
 

PAIN PLATINE 400g – 12.90 lei 

pâine din făină de grâu  
 

PAIN COMPLET 400g – 14.90 lei 

pâine din făină de secară, făină de grâu  
 

PAIN DE MIE CLASSIQUE 400g – 15.90 lei 

pâine din făină de grâu, lapte, unt, zahăr  

 

 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



Pain Flamand  
Emmentaler Mimolette 

 400g  - 17.90 lei 

 

pâine din făină de grâu,  

brânză dulce Emmentaler şi  
Mimolette 

 

 

 

 

Pain Emmentaler Mimolette 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



Pain Paul 

 

Pain PAUL 
400g  – 12.90 lei 

 

Pâine din făină de grâu 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



 

Mousse de zmeură* 
Pentru 6-8 persoane – 99.90 lei 

 

tort cu foi de biscuit, mousse de  

zmeură, unt, ou, lapte, fructe,  

decor macarons, fistic și  
ouă din ciocolată  

 

Şarlotă cu zmeură 
Pentru 6-8 persoane – 99.90 lei 

 
tort din pişcoturi, ou, lapte, bavaroise 

de vanilie, zmeură 

 Mousse Framboises &  

Charlotte Framboises 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse.                                      Produse disponibile în limita stocului. 

*tort decorat cu tematică Paşte 



 

Tort Trois Choco* 
 

Pentru 6-8 persoane – 109.90 lei 
Pentru 12-15 persoane – 199.90 lei 
Pentru 24-30 persoane – 399.90 lei 

 
tort din ciocolată albă,  

ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, ou 

 

*tort decorat cu tematică Paşte 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 

Entremet Trois Choco & Praline Choco 

Tort Praline* 
 
 
 

Pentru 6-8 persoane – 109.90 lei 
Pentru 12-15 persoane – 199.90 lei 
Pentru 24-30 persoane – 399.90 lei 

 
tort din ciocolată, 

 praline, ou, unt, biscuit 



 

Tort Duo Choco* 
Pentru 6-8 persoane – 94.90 lei 

 
tort din ciocolată albă,  

ciocolată neagră, ou, lapte 

*tort decorat cu tematică Paşte 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 

Tort  
Fleur de Lys* 

Pentru 6-8 persoane – 94.90 lei 
 

tort cu bază de biscuit crocant, ciocolată 

neagră, ou, lapte, praline, migdale 

Entremet Duo Choco & Fleur de Lys 



 

Tartă cu brânză dulce 
Pentru 8 persoane – 124.00 lei 

 
tartă din făină de grâu, unt, ou, 

brânză dulce, smântână 

Fromage Blanc & Tarte Abricot 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 

 

Tartă cu caise 
Pentru 8 persoane – 124.00 lei 

 
tartă din făină de grâu, lapte, unt, ou, 

caise, cremă de migdale 



 

Tartă cu fructe de pădure 
Pentru 8 persoane – 124.00 lei 

 
tartă din făină de grâu, unt, ou, lapte, 

cremă de vanilie, fructe roșii: zmeură, 
cireșe, coacăze roșii și mure 

Tarte Fruit Rouges & Myrtilles 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 

 

Tartă cu afine 
Pentru 8 persoane – 124.00 lei 

 
tartă din făină de grâu, unt, ou, lapte, 

cremă de vanilie, afine 



MINI MACARON PISTACHE 

specialitate din pudrã de migdale, ou, fistic 

MINI MACARON CHOCOLAT 

specialitate din pudrã de migdale, ou, ciocolatã 

MINI MACARON VANILLE 

specialitate din pudrã de migdale, ou, vanilie 

MINI MACARON FRAMBOISE 

specialitate din pudrã de migdale, ou, zmeurã 

MINI MACARON CITRON 

specialitate din pudrã de migdale, ou, lãmâie 

MINI MACARON CARAMEL 

specialitate din pudrã de migdale, ou, caramel 

Mini Macarons Asortate 
Variante cutii: 

 

 6 Mini Macarons  35.00 lei  

 

 12 Mini Macarons  65.00 lei 

 

 36 Mini Macarons  185.00  lei 

Imaginile sunt cu titlu de prezentare şi nu pot fi reproduse. Produse disponibile în limita stocului. 



Pentru livrare comenzi vă rugăm să ne scrieţi la:  

catering@paul.ro  
 până pe 29 aprilie, cu livrare 30 aprilie - 01 mai. 

 

Pentru alte produse, vă rugăm să consultaţi: 
https://paul-comenzi.ro/  

 

https://paul-comenzi.ro/
https://paul-comenzi.ro/
https://paul-comenzi.ro/


Preluare comenzi cu ridicare din brutãrii la  
PAUL BĂNEASA – 0754 081 756 

PAUL AFI COTROCENI – 0757 037 250 
PAUL DOROBANŢI – 0754 081 775 
PAUL SUN PLAZA – 0749 030 465 
PAUL PARKLAKE – 0750 030 465 

PAUL UNIVERSITATE – 0751 090 515 
PAUL MALL VITAN – 0743 108 577 
PAUL PROMENADA – 0756 104 738 
PAUL MEGA MALL – 0743 108 577 

PAUL ROMANĂ – 0746 146 341 
PAUL CITY PARK Constanţa – 0751 090 524 

 până pe 29 aprilie, cu ridicare 30 aprilie - 01 mai. 
 

Pentru alte produse, vă rugăm să consultaţi: 
https://www.paul.ro/ro/  

https://www.paul.ro/ro/


Merci Beaucoup! 
 


